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ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК
Для участі в роботі конференції, опублікування збірника наукових праць
необхідно сплатити до 01.03. 2014 року організаційний внесок у розмірі 150 грн.
Реквізити для перерахування організаційного внеску (в гривнях):
Кошти перераховувати на банківську картку комерційного банку «Приватбанк»,
номер картки: 5168 7420 6506 9605
Власник картки (отримувач): Коцко Тарас Аркадійович.
У пункті «Призначення платежу» обов’язково вказувати прізвище, ім’я та по
батькові того, хто здійснює переказ грошей.
Проїзд, проживання та харчування оплачуються учасником самостійно.
Поштова адреса:
03056, Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 37, НТУУ «КПІ»,
корпус 1, ФММ, к. 246.
Місце проведення:
НТУУ «КПІ», м. Київ, пр. Перемоги, 37,
Національна технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка
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Контактна особа: Мохонько Ганна Анатоліївна. Тел. +38-097-288-37-37
konfkafmen@kpi.ua
Детальніша інформація розміщена на офіційному сайті кафедри менеджменту
НТУУ «КПІ» http://management.kpi.ua

Київ 2014

Шановні науковці, молоді вчені та аспіранти!

Запрошуємо Вас взяти участь у

V Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Сучасні підходи до управління підприємством»

з міжнародною участю
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ:

1. Інноваційні, інформаційні, інвестиційні складові сучасних
підходів до управління підприємством.
2. Макроекономічні аспекти управління зовнішньоекономічною
діяльністю підприємств в контексті міжнародної інтеграції.
3. Формування та розвиток конкурентоспроможності сучасного
бізнесу.
Робоча мова конференції: українська, російська
За результатами конференції буде опубліковано збірник наукових праць
учасників конференції. Доповідачі отримають довідку про участь.
ВИМОГИ ДО УЧАСТІ

у V Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Сучасні підходи до управління підприємством»

з міжнародною участю




24 квітня 2014 року
Для участі в конференції потрібно надіслати в оргкомітет заявку на участь,
електронний варіант наукової праці та копію квитанції про оплату до 01
березня 2014р.
В електронному вигляді праці, заявки учасників, копія квитанції про оплату
подаються окремими файлами (zayavka_prizvische, stattya_prizvische,
kvitan_prizvische) електронною поштою на адресу: konfkafmen@kpi.ua
Для магістрів, бакалаврів опублікування результатів досліджень у збірнику
наукових праць можливе тільки у співпраці з науковим керівником.
ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ ПРАЦЬ

1. Структура: УДК, автор (прізвище та ініціали), науковий ступінь, наукове
звання, назва закладу, місто, назва праці, анотація, ключові слова,
постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливим
науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і
публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які
спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, котрим присвячується означена праця, формулювання цілей
(постановка завдання), виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів, висновки з даного

дослідження і перспективи подальших розробок у даному напрямку, література.
2. Текст набирається у редакторі Microsoft Word. Файл може мати розширення
*.doc. Шрифт тексту праці Times New Roman 14. Таблиці виконувати 12
шрифтом. Поля 2,0 з усіх сторін. Інтервал одинарний. Графіки та рисунки
виконувати вмонтованими засобами Word, посилання у тексті обов’язкове та
здійснюється за зразком: [1, с.1]
(перша цифра – порядковий номер
літературного джерела; друга цифра – номер сторінки). Формули треба
набирати в редакторі формул Microsoft Equation, нумерація справа, в круглих
дужках, не відступаючи від правого поля.
3. Обсяг праці обмежується – не більше 5 стор. формату А4.
4. Література має бути обов’язково оформлена згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
«Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи.
Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила
складання».
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ПРАЦІ
УДК 123.456:789
Петренко А.Б.
канд. економ. наук, доцент
Національній технічний університет Україні «КПІ», м. Київ
НАЗВА
Анотація Українською (російською) і англійською мовами (до 60 слів)
Ключові слова: (3-7 слів)
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливим
науковими чи практичними завданнями.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання
даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше
частин загальної проблеми, котрим присвячується означена праця.
Формулювання цілей праці (постановка завдання).
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок у даному
напрямку.
Література (5 - 10 джерел)
Просимо дотримуватися встановлених вимог і термінів подання праць.
УВАГА!
Праці, які не відповідають вимогам, надіслані без грошового переказу або надіслані
пізніше вказаного терміну, не розглядаються.
Відповідальність за зміст роботи несе автор.

